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 ملخص

وعيـة فـم مسسسـات الـتعلم الم تـوت والـتعلم عـن دفت الدراسة هذه ضمان الجودة والنه 
 وحاولت اإلجابة عن ما م هوم التعلم الم توت والتعلم عن بعد؟ بعد،

 وعية فم التعلم الم توت والتعلم عن بعد؟األسس المعيارية لضمان الجودة النما  -
 .علم عن بعدتفم برامج مسسسات الوالنوعية ما مكونات الجودة  -

 الم توت والتعلم عن بعد؟ والنوعية للتعلمما معنى ضمان الجودة  -

م الباحــــم المــــنهج الوئــــ م الخــــائم علــــى اســــت را  الم ــــاهيم وال ئــــائ  واســــت د
 .والمعايير والداللة المرتبطة بموضوع الدراسة وأسئلتها

يرية لكل مـن الـتعلم وفم إجابة السسال األول عالج تحديد المئطلحات والم اهيم التنظ 
 .التعلم عن بعدالم توت و 

ياريــة والسياســات التربويــة التــم تضــمن المع األســسوفــم إجابــة الســسال البــانم، بــين  
 فم التعلم الم توت والتعلم عن بعد؟والنوعية الجودة 

فــم والنوعيـة أمـا إجابـة الســسال البالـم، فعالجـت المكونــات األساسـية لم ـاهيم الجــودة 
 .مسسسات التعلم عن بعد برامج

للــتعلم والنوعيــة أمــا إجابــة الســسال الرابــع فركــنت علــى بيــان  ئــائ  ضــمان الجــودة  
الم توت والتعلم عن بعد، ومسوغاتها والئعوبات التم تواجه نمط التعلم عن بعد فـم مسسسـات 
التعلــيم العــالم، بــم بيــان معــايير االعتماديــة للــتعلم عــن بعــد لضــمان جودتــه ونوعيتــه ومرا بتــه 

 .م عن بعدلهذا النمط فم التعل المعننةبئورة مستمرة، و لئت الدراسة إلى بعض التوئيات 
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 وعية يف التعلم املفتوح والتعلم عن بعدضمان اجلودة الن

 مقدمة

استمر التعلم الجامعم فـم معظـم بلـدان العـالم يخـدم إلـى الطلبـة دا ـل الحـرم الجـامعم  
عن طريق المحاضرات التم تعطى للطلبة فم المدرجات الجامعية، و ـد فـرض هـذا النظـام علـى 

ضرورة الذهاب إلى  اعات الدرس للحئول على التعلـيم فـم هـذه الجامعـات التخليديـة،  الطلبة،
وأئبح هذا النمط التخليدي من التعلم هو ال يار الوحيد أمـام الـراغبين فـم التعلـيم مـن الطلبـة، 
و د شكل هذا ال يار عخبة أمام العديد من الطلبة الراغبين فيـه فـم الـتعلم ولكـنهم غيـر  ـادرين 

لتحاق به، بسبب ان راطهم فم الحياة اال تئادية، أو بعـد سـكناهم عـن هـذه الجامعـات، من اال 
أو لضعف حاالتهم اال تئادية أو الئـحية أو غيـر ذلـن مـن الظـروف السياسـية أو األمنيـة أو 
ــات  ــة والتخني ــم المعرف ــة التــم شــهدها المجتمــع اإلنســانم ف ــة ولكــن التطــورات الهائل االجتماعي

أو البـدائل، التـم  لإمكانـات مـن ال يـارات أو الحلـو طرحـتلومات واالتئـاالت، وتكنولوجيا المع
أمــامهم فرئــال تعليميــة عــن  وفتحــتتســهل عمليــة التعلــيم للمــواطنين علــى ا ــت ف ظــروفهم، 

طريق الوسائط التكنولوجية المتعددة التم يسرت نخل التعليم إلـى الـراغبين فيـه بواسـطة الطـرق 
 .االلكترونية

جامعــات االفتراضــية التــم تخــدم تعلمــا م توحــال إلــى الطلبــة ب ــض النظــر عــن فشــكلت ال 
أمــاكنهم الج رافيــة وظــروف حيــاتهم األ ــرا، وبــرن نظــام الــتعلم عــن بعــد الــذي كــان يعتمــد فــم 

تشــكل المــادة التعلميــة ، علــى المــادة المكتوبــة التــم كانــت البمانينــاتبدايــة األمــر مــن منتئــف 
 .  األكاديمية من جهة أ را، بم أد لت وسائط تعلمية أ را يةبين الطلبة من جهة والمدرس

واأل را  المدمجة، بم تطور األمـر إلـى الـتعلم ( الكاسيتات) Deskitleالدسكت : مبل
وبروتوكـوالت  دمـة االنترنـت فـم  األلكترونم، بعد ظهور شبكة المعلومات العنكبوتية العالمية،

 .مجاالت التربية والتعليم مع بداية منتئف التسعينات
التوجــه مــن الــتعلم االلكترونــم، إلــى إد ــال بعــض التحــوالت علــى دور  و ــد عــنن هــذا 

المعلم والطالب، فارت عت مركنية اعتمـاد مبـادا الـتعلم الـذاتم، والـتعلم المسـتمر، والـتعلم مـدا 
ــاة بهــدف تطــو  ــمالحي ــة، مــن حي ــيم فــم مســتوياته الم تل  ــه ونظمــه ومضــامينة : ير التعل آليات

المعرفية والتخنية ل اية النهوض بالنظم التربوية وتحسين ك اءتها وسرعة التوائل مـع مئـادر 
ــة والمعلومــات وب ضــل ســيادة تكنولوجيــا المعلومــات، والعولمــة وديمخراطيــة التعلــيم، ... المعرف
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وحخــوق اإلنســان، انتشــر الــتعلم عــن بعــد والــتعلم الم تــوت، فــم معظــم والديمخراطيــة فــم التعلــيم 
ــة  ــاتهم بســبب اشــباع احتياجــاتهم ال ردي ــى ا ــت ف فئ ــه المتعلمــون عل ــل علي دول العــالم، وأ ب

 :ة، ومن أهم هذه المسوغاتيوالمجتمع
تعمــيم ديمخراطيــة التعلــيم وتوئــيل التعلــيم إلــى كامــل فئــات المجتمــع علــى الــرغم مــن  .0

 .الج رافم بينهم التباين
 .سهولة تطوير البرامج والحئول على ت ذيات مراجعة .7

 .وأو اتها الدراسية ةتمين بها الجداول التعليميالمرونة التم ت .3

 .اال تئادية التم يتمين بها هذا النوع من التعلم على الطلبة .7

 .تنوع المواد التعليمية وحسن جودتها .5

 .عالمية فم برامجهاتوجه المدرسة نحو العولمة وتحخيق مبدأ ال .6

 .اإلع ء من مبادا التعلم الذاتم واالبتعاد عن التلخين واالستظهار .4

 .التركين على دور التوجيه واإلرشاد فم دور المعلم التعليمم .6

تعميم  برات المعلمين المتمينين، ومعالجة النخ  فـم المعلمـين عـن طريـق الوسـائط  .9
 .المتعددة

دورال كبيـــرال فـــم ت يـــر الـــتعلم عـــن بعـــد أ ـــذ يلعـــب  إلـــى أن( 7،  7113)ويشـــير، الحنيطـــم 
الطريخة التعليمية فم التدريس الجامعم حيم أ ذت العديد من الجامعـات العريخـة تطـرت بـرامج 

 .التعلم عن بعد لنيل الدرجات العلمية دون الحاجة لحضور الطلبة إلى الجامعة
فــم انونــة األ يــرة  وناد عــدد الجامعــات والمسسســات التعليميــة عــن بعــد بشــكل مل ــت 

 Mega)جامعـة منهـا  07جامعـة يـدرس فـم أكبـر  911حيم تجـاون عـددها فـم العـالم عـن 

Univesities ) جامعـة يدرسـها فيهـا  71أكبر من ب بة م يين طالب، وفم اليابـان أكبـر مـن
مسسسة اجنبية تطرت برامج تعلم عـن بعـد، وفـم  36أكبر من ربع مليون طالب، وفم البحرين 

 .فم برامج التعلم عن بعد ملتحخينمن مجموع الطلبة الجامعيين % 07اليا فإن استر 
التعلم عن بعد التم ترمم إلى تخديم تعليم عال  جامعاتوتشير تخارير اليونسكو أن  

فإن هنان  متمين ل دمة  اعدة عريخة من الراغبين فيه ما نال محدودال فم العالم العربم،
بدايات جادة لجامعات مت ئئة فم التعلم عن بعد فم كل من الجنائر، والسودان وفلسطين 

فم الكويت وفتح لها  ةفم سوريا، وأسست الجامعة العربية الم توح االفتراضيةودبم والجامعة 
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فروع فم كل من عمان وبيروت والرياض والخاهرة، وأ ذت تطرت برامج على مستوا 
والدبلوم ومن الجدير بالذكر أن الجامعة العربية الم توحة  د أ امت ات ا يات  البكالوريوس

 .توأمة مع الجامعة البريطانية الم توحة
وي حظ أن مسسسات التعليم الجامعم للتعلم عن بعد فم الوطن العربم فم تنايد  

عن التعليم  مستمر، رغم االتجاهات التخليدية المحافظة التم يحملها الكبير من المسسولين
للموا ف الم تل ة التم يحملها التربويون أو المسسولين عن  ونتيجةالعالم فم الب د العربية 

التعليم الجامعم فم الوطن العربم تجاه برامج التعلم عن بعد، إال أن الطلبة الذين يخبلون 
ئات المحرومة على هذا التعليم فم تنايد مستمر، ألنه يمبل أفضل األساليب المتاحة لهذه ال 

ولتأمين م رجات جيدة من جامعات التعلم عن بعد فم .... من االلتحاق بالجامعات التخليدية
سياسة التعليم العالم ينادون إلى وجود مسسسات  نالوطن العربم، أ ذ المسسولون ع
من هذه الجامعات فتشكلت هيئات مت ئئة  ال ريجينتعليمية مسسولة لضمان جودة 

عليم على مستوا كل دولة عربية، من أجل وضع األسس والمعايير والمبادا لضمان جودة الت
واإلجراءات وانليات التم تضمن الجودة والنوعية فم ال ريجين من برامج التعلم عن بعد، 
فض ل عن متابعة اإلشراف والر ابة على جودة برامجها وحمايتها من السعم وراء تعظيم 

ة جودة الم رجات؛ ألن هذا التوجه يحول التعليم إلى سلعة، األربات المادية على حساب نوعي
 د تسمء إلى مستوا التعليم وجودته ونوعية ال ريج لهذا فإن ضمان الجودة والنوعية  فم 

لهذا تأتم هذه الدراسة لمعالجة . التعليم الم توت والتعليم عن بعد مسالة فم غاية األهمية
 . ذلن

 : مشكلة الدراسة

الدراسة بيان معايير ضمان الجودة والنوعية فم مسسسات التعليم يخئد من هذه  
 : وبالتحديد اإلجابة عن األسئلة التالية .علم عن بعدتالم توت وال

 ما م هوم التعلم الم توت والتعلم عن بعد؟ .0
 ما معنى ضمان الجودة والنوعية للتعلم الم توت والتعلم عن بعد؟ .7

الجودة والنوعية فم التعلم الم توت والتعلم عن ما األطر أو األسس المعيارية لضمان  .3
 بعد؟

 ما مكونات  الجودة والنوعية فم برامج مسسسات التعلم عن بعد؟ .7
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 :حدود الدراسة

تختئر الدراسة على بيان ضمان الجودة والنوعية فم التعلم الم توت والتعلم عن بعد  
 .دا ل مسسسات التعليم العالم

 :تعريف املصطلحات

المكان والعمر مية للمتعلم فم إطار النمان و فتح ال برات التعل: الم توتتعلم ال (0
 .ب المتعلم وينمو فم  براته دون  يودسمية والوسائط التخنية لكم يكتوالبيئات التعل

مية من  بل المتعلم عن طريق وسائط ال برات التعلهو اكتساب : التعلم عن بعد (7
. ميةتئميم ال برات التعلمية أو البيئة التعليحئل إذا تم وهذا ال . تكنولوجية متعددة

 .بما يدفع المتعلم على التعلم المتخن

هو التوكيد على تأمين  ئائ  النوعية فم العملية : ضمان الجودة والنوعية (3
ى امت ن مية؛ يجعل المتعلم  ادرال عللل برات التعل ، أي تعلم نوعمميةمية والتعلالتعل

وهذا ال يتأتم إال من . كل د ة وسرعة واتخان ومهارةمية بوممارسة الك ايات التعل
جراءات لتحخيق متطلبات الجودة ومرا بة  تئميم نظام يشتمل على سياسات وا 

 .استمرارتها فم منتجات مسسسات التعليم عن بعد ووسائطها الم تل ة

 ما معنى التعليم املفتوح والتعلم عن بعد؟: السؤال األول

يخدم األدب النظري م اهيم متباينة فم هذا الموضوع، ولكنم أود أن أ دم أدق  
 :المعانم بئور محددة وواضحة وم تئرة

 :مفهوم التعلم املفتوح -

مضامين معرفية ومهمات و برات هو ما يكتسبه المتعلم ذاتيا من حخائق ومعلومات و  
 .مية التم يشارن فيها المتعلمف التعليم، وهو يت اعل مع الموا مية وغيرها من اتجاهات و تعل
أي و ت أو مكان أو  وهو يتعلم لينمو أو ينمو ليتعلم عن طريق التعلم الذاتم فم 

أي تعليم م توت النمان والمكان، م توت البداية والنهاية  همية ب ض النظر عن عمر بيئة تعل
م م توت فم بئورة ذاتية، تعلاكتساب التعلم  على  ادرال تعلم مستمر طيلة حياة اإلنسان ما دام 

وغير  واألمن والسياسية واال تئادوالعادات والتخاليد،  والئحة والمرض العمر والجندرإطار 
 .التعلم الذاتم فم البيئة االجتماعية والج رافية استمرارذلن مما يعيق اإلنسان عن 
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 :التعلم عن بعد

ة من   ل الوسائط المتعددة التم ميعلم وهو يت اعل مع ال برات التعلما يكتسبه المت 
مية المباشرة فاألئل فم التعلم أن يكون اكتساب من حيم البيئة التعل. المتعلميت اعل معها 
دون وسيط أما حيبما . مية بئورة مباشرةاته وهو يت اعل مع الموا ف التعل بل المتعلم ذ

من   ل وسائط افتراضية  ميةالمتعلم يت اعل مع ال برات التعليكون التعلم عن بعد، فإن 
بئورة حية،  أمامهمية، التم ال تخع لها أن يتوائل مع المئادر التعليستطيع من    

تمكنه من االتئال معها بإيجابية ليتم التوائل  ،تكنولوجيةفيضطر اللجوء إلى وسائط 
والت اعل واستمرار عملية التعلم من   ل المئادر المتعددة التم يتوائل معها المتعلم عن 

التعلم وتسهل  مئدرألن التكنولوجيا الحديبة تعظم  طريق ذرائع الوسائط التكنولوجية المتعددة
 .وجدانية أو المهاريةاكتسابه، وتجعله فم البنى اإلدراكية أو ال

 : السؤال الثاني

 ما األسس املعيارية والسياسات الرتبوية اليت تضمن اجلودة والنوعية يف التعلم املفتوح والتعلم عن بعد؟

حينما ت ير التربية مئطلحاتها من الئناعة أو اال تئاد إلى التربية ت لق بعض  
، ومع هذا، فإن است    العبر والمعانم م ا تيار الل ة األكبر د ةفاإلشكاالت أو التباين 

وضع فم غاية األهمية لتجريد الدالالت الئناعية إلى دالالت تربوية، وهكذا يمكن  مسألة
ومن : يمبل م هوم ضمان الجودة فم مسسسات التعليم العالم بعض العنائر التم تشكل إطارال 

 :هذه العنائر
ئياغة األهداف التربوية الئاد ة والتم تتئف بالوضوت والجودة، والتم يمكن  .0

 .العمل على تحخيخها بدرجة عالية من الد ة
وعملياته وم رجاته، فإذا تم ا تيار  مد  تهجودة النظام التعليمم من حيم ا تيار  .7

برات لتم تتئل بالتعلم وال مكونات النظام التعليمم وا تيار العمليات األفضل ا
مية واحكام الع  ات البيئية يمكن ضمان والطرق المست دمة والبيئة التعل ميةالتعل

 .الجودة فم المد  ت

ة التم يمكن أن تكون مخاييس لمعيار أي تحديد المعاير الموضوعجودة المسشر وا .3
 .مية النوعيةالتعلموضوعية للحكم على األداء أو النتاجات 
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لتحخيـــق الـــتعلم المتـــوانن لـــدا التعلـــيم الكمـــم والتعلـــيم النـــوعم، جـــودة التـــوانن بـــين  .7
 .المتعلمين

الجــودة ال نيــة التــم تعمــل علــى التــوانن بــين اســت دام التكنولوجيــا واال تئــاد لئــالح  .5
 .المجتمع المحلم والمتعلم

وال ئــائ ،  الموائــ اتجــودة الت طــيط الــذي يخــوم علــى تئــميم مبــرمج يــدمج فيــه  .6
ــــوم علــــى معــــا ، وجــــودة المنــــتج المــــت ئم مــــع ال ئــــائ  موضــــوعيةيير وأداء يخ

 .والموائ ات المتو عة فم سوق العمل

و  ئة الخول فإن الجـودة فـم الـتعلم عـن بعـد، تتركـن فـم ا تيـار األهـداف األنسـب، 
لألهـداف المخئـودة، وأ يـرال ( ال ـريجين)ودرجة تحخيخها فم الوا ع، ومـدا م ءمـة الم رجـات 

 .الجودة المعتمدة فم المسسسات التعلم عن بعد مدا تحخيخها لمعايير
علـى توكيـد الجـودة والنوعيـة فـم مسسسـات  تعمـلأما مبادا السياسات التربويـة التـم 

 :التعلم الم توت فهم عديدة وأهمها
ـــتعلم، وال ـــدمات التـــم تخـــدم : ميـــة بحيـــم تشـــملضـــرورة تئـــميم البيئـــة التعل (0 مئـــادر ال

لتـأمين أحسـن منـاي فـم هـذه  تلـنممـوارد البشـرية التـم للمتعلمين واالحتياجـات التخنيـة وال
 .البيئة التعليمة

الخيام بإجراء دراسات مخارنة بين م رجـات المسسسـات التعليميـة التخليديـة، وبـين  ريجـم  (7
ــة فــم هــذه المسسســات  ــتعلم عــن بعــد، مــن أجــل معرفــة المســتويات التعليمي مسسســات ال

ة لطلبـة بـرامج الـتعلم عـن بعـد مخارنـة إلعطائها  ئائ  معياريـة تكشـف عـن حالـة البخـ
 .بطلبة المسسسات التخليدية

عمــل دراســات مخارنــة بــين نتــائج االمتحانــات التــم تخــوم بهــا النخابــات المهنيــة ل ريجــم  (3
ــــتعلم عهــــن بعــــد  إلعطــــاء مسشــــرات  –المسسســــات التخليديــــة، و ريجــــم المسسســــات ال
ــتعلم عــن  بعــد بهــدف تعنيــن هــذه موضــوعية عــن حالــة الجــودة بــين طلبــة المسسســات ال

 .المسسسات المستجدة

ــرامج  (7 ــة مت ئئــة ل حــ  ب ــه لجــان مهني ــيم ال ــارجم التــم تخــوم ب ــات التخي ــام بعملي الخي
... مسسسات الـتعلم عـن بعـد للتعـرف الموضـوعم علـى عنائـر الجـودة فـم هـذه البـرامج 

مـن  بعـد، أو رغبـة ما تكون هذه االمتحانات طوعية بطلب من مسسسات التعلم عن وعادة
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الجهات الرسـمية الحكوميـة التـم تتمبـل فـم مجـالس التعلـيم العـالم أو الهيئـات الحكوميـة 
 .المشرفة على مسسسات التعلم عن بعد، لمخائد تربوية متعددة

مخــاييس التخيــيم الــذاتم التــم تخــوم بــه مسسســات الــتعلم عــن بعــد بهــدف تحخيــق الجــودة  (5
األهــالم  وأالطلبــة، أو ســوق العمــل،  و ــد تشــمل أراء. والنوعيــة فــم برامجهــا الم تل ــة

 .ميةا بة الجودة فم كل برامجها التعللمر 

أما سياسات ضمان الجودة فم مسسسات التعليم العـالم التـم تخـدم بـرامج فـم الـتعلم عـن بعـد، 
 :فتخوم على مجموعة من العنائر االساسية وهم

: التعليمية لتوفير معايير الجودة المعتمدة مـن حيـم العمل على تئميم البيئة التعلمية -
مئــادر الــتعلم، وال ــدمات التعليميــة المتــوفرة للطلبــة، واالحتياجــات البشــرية والتخنيــة 

 .التم تلنم لت نيذها
تطبيــق شــروط االعتماديــة علــى بــرامج مسسســات الــتعلم عــن بعــد بهــدف  (6

س المحليـة أو حئولها على االعتماد مـن الجهـات أو الهيئـات أو المجـال
 .الدولية المعتمدة لهذا ال رض

ومن الجدير بالذكر أن إجراءات توكيد الجودة والنوعية فم مسسسـات الـتعلم عـن بعـد، 
عنهـا  ميـة ذاتهـا أو مـن الهيئـات المسـسولةبعـين االعتبـار مـن المسسسـات التعليجب أن تس ـذ 

فم المجتمع لضمان عنائر الجودة و ئائئها النوعية فم برامج هذه المسسسـات و ريجيهـا 
للمعايير األكاديمية والمهنية، وعمليات التحسـين المسـتمر  وم ءمتهافض ل عن ئدق أهدافها 

واالهتمـام بمتطلبـات . رضـى الطلبـة ايرةومسـعلى ك اءة ال دمات التعليمية ومستوا ال ريجين 
 .ب العمل، ومسسسات التش يل فم الخطاعات الم تل ةأئحا

 ما مكونات اجلودة والنوعية يف برامج مؤسسات التعلم عن بعد؟: السؤال الثالث

األدبيات التـم  الهـا التربويـون وغيـرهم عـن مكونـات الجـودة فـم بـرامج  يتتبعإن الذي  
فـال كبيــرال و ــد يرجـع مبــل هــذا مسسسـات الــتعلم عــن بعـد،  ــد يجــد تباينـال فــم هــذه انراء أو ا ت 

التباين إلى اهتماماتهم الذاتية ومنطلخاتهم ال ائة تجاه هذا الموضوع، والـرغم مـن اال ت فـات 
، ويمكـن تحديـدها فـم المكونـات انراءفهنان عنائر تكاد تكون هم الخاسم المشترن بـين هـذه 

 :الجوهرية التالية
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ن بعــد بمتطلبــات الجــودة فــم برامجهــا ضــرورة االلتــنام الــذاتم مــن مسسســات الــتعلم عــ .0
الم تل ــة، وذلــن بتــأمين المتطلبــات البشــرية والماديــة واإلداريــة وال نيــة والتخنيــة التــم 

جراءاتهــا  تخويمهــا و تســتدعيها بــرامج الــتعلم عــن بعــد مــن حيــم أهــدافها ومضــامينها وا 
 .جداتبهدف استدامتها وتطويرها بئورة مستمرة من أجل التوانن والتكيف مع المست

التم تحتاجها برامج التعلم عـن بعـد، لتخـدم إلـى ( التكنولوجية)توفير المتطلبات التخنية  .7
الطلبة بأعلى مستوا من الك اءة والنوعيـة ليـتمكن الطلبـة مـن الـتعلم النـوعم والنمـاء 
فـــم بنـــاهم اإلدراكيـــة والعاط يـــة والحركيـــة ليحســـن الت كيـــر بمنهجيـــة وينجـــن األعمـــال 

 .بك ايات عالية

مستوا ال دمات الط بية المساندة التم تخدم للطبة بهدف إرشادهم أو تـوجيههم  بـل  .3
ــاء  ــم أبن ــة ف ــدم للطلب ــم تخ ــة الت ــات اإلجرائي ــى العملي ــم أبناءهــا، إضــافة إل الدراســة وف
تعلمهــــم إلنمــــاء ش ئــــياتهم، وال ــــدمات الط بيــــة لمتابعــــة تعلــــيمهم بنجــــات وحــــل 

وتعنيـــن مســـيرتهم  ســـتهم لتعظـــيم دافعتـــيهمالمشـــك ت التـــم يواجهونهـــا فـــم أبنـــاء درا
 .مية بخوة باالتجاه السليم للحئول على أحسن النتائجالتعل

: التئميم التعليمم للمادة الدراسية والعمـل علـى تحسـينها بئـورة مسـتمرة، مـن  ـ ل .7
ف، ت اعــل ميــة بداللــة األهــداالئــاد ة، وا تيــار المــادة التعلتحديــد األهــداف التعليميــة 

ميـة وطـرق تدريسـها وتعلمهـا وتحديـد آليـات الخيـاس والتخـويم، لمـادة التعلالطلبة مـع ا
ميـــة التـــم تســـت دم فـــم تعلـــيم المـــادة الدراســـية، المرونـــة فـــم تحســـين التعلالوســـائط 

 .ها للتوانن مع المت يراترات الدراسية بهدف تطويرها وتحديبالمخر 

علـى  ـراءة المخـررات وفيهـا يـدرب المدرسـين : تخديم المساندة ألعضاء هيئـة التـدريس .5
الدراســية، والو ــوف علــى مضــامينها، والطريخــة األنســب لتخــديمها إلــى الطلبــة، فضــ ل 
عن التخنيات التم تست دم فم تخدميها من   ل الوسـائط التعليميـة المتعـددة، إضـافة 
إلــى طــرق تخيــيم نتــائج الطلبــة فيهــا، وتش يئــها، واســت را  الت ــذيات الراجعــة التــم 

سينها من حيـم التنظـيم والشـرت والت سـير فـم ضـوء  بـرات المتعلمـين، تعمل على تح
كمــا يمكــن . الو ــوف علــى آراء الطلبــة فــم عمليــات التعلــيم ل ــرض التحســين والتطــوير

تحديــد النئــاب التدريســم للمدرســين ليتمكنــوا مــن الخيــام بمتطلبــات التــدريب، والبحــم 
 .لبةالعلمم وانتا  المواد التعليمية لتحسين تعليم الط
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يوجـد لمسسسـات الـتعلم عـن بعـد، سياسـات فـم ا تيـار : طرائق تخديم المـواد التعليميـة .6
طرائــق التعلــيم مــن أجــل ضــمان الجــودة والنوعيــة فــم المــواد التعليميــة المطروحــة فــم 
ــرامج، إضــافة إلــى الوســائط المتعــددة التــم ينب ــم اســتعمالها مــن  بــل المدرســين  الب

عليميــة لتحخيــق ضــمان الجــودة والنوعيــة مــن هــذه والطلبــة دا ــل هــذه المسسســات الت
 .البرامج المطروحة

إن تـوفير التمويـل يمبـل أبـرن العنائـر األساسـية فـم : الموارد المالية وا  تئاد التعلـيم .4
يـة بـين اإلبـداع فـم تأمين الجودة والنوعية فم بـرامج الـتعلم عـن بعـد وهنـا تبـرن الجدل

فـــالتعليم  يمـــة اجتماعيـــة تتجـــاون حـــاالت  ميـــة واال تئـــاد فـــم التعلـــيم،البـــرامج التعل
اال تئــاد لتحخيــق اإلبــداع والنوعيــة فــم الــتعلم عــن بعــد، وهــذا التوجــه التربــوي يجعلنــا 
ــتعلم عــن بعــد، مــن أجــل  متنبهــين إلــى أهميــة تــوفير البنيــة التحتيــة فــم مسسســات ال

 .مية بأعلى مستوا إبداعم ممكنتسهيل مهمة تئميم البرامج التعل

مـن الضـروري احتـرام مسسسـات الـتعلم عـن : الخوانين والتعليمـات الناظمـةالتشريعات و  .6
ــــى  ــــات المشــــرفة عل ــــم تضــــعها الحكومــــات أو الهيئ ــــوانين الت بعــــد، التشــــريعات والخ

ــم  ــتعلم عــن بعــد، لك ــلالمسسســات ال ــم ضــوء هــذه األنظمــة،  تعم هــذه المسسســات ف
سـهل اعتمادهـا وينيـد وتئبح مسايرة للنسق البخافم العام للمجتمع التم توجد فيه، في

 .البخة بها من  بل الطلبة واألهالم

ة التـم تطرحهـا مسسسـات الـتعلم يـمويدور حـول تخيـيم البـرامج التعل: التخييميةاالحكام  .9
عن بعد وعادة ما يسسس هذا على تخييم فاعلية البـرامج التعليميـة عـن طريـق وسـائط 

 : مبالمتعددة وفق معايير موضوعية محددة،  ومنها على سبيل ال

 . ياس رضى الطلبة عن طريق األدوات المسحية لآلداء -أ 
 . ياس رضى المدرسين عن طريق األدوات المسحية وآراء النم ء -ب 

 .معدل نسبة الطلبة الناجحين والراسبين والمتسربين  -  

 ياس مدا استعمال الطلبة للمكتبة، ومئادر التعلم الم تل ة وحجم إعـارة الكتـب مـن  -د 
 .االتئاالت االلكترونيةالمكتبة وعدد رسائل 

مــدا اكتســاب الطلبــة لمهــارة االتئــال واالســتيعاب والتحليــل مــن  ــ ل عخــد ا تبــارات  -ه 
 . درات
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 .درجة تحخيق م رجات البرنامج بداللة أهدافه المرسومة -و 

 (.7113الحنيطم، )مراجعة تخييمه دورية لم رجات البرنامج  -ن 

 للتعلم املفتوح والتعلم عن بعد؟ما معنى ضمان اجلودة والنوعية  : السؤال الرابع

ــتعلم التخليــدي فــم مسسســات   ي تلــف الــتعلم الم تــوت والــتعلم عــن بعــد، عــن طبيعــة ال
التعليم العالم فالتعليم التخليدي يركن علـى المسسسـة والمـدرس، وتحخيـق األهـداف الكميـة التـم 

 ـت البابـت والـتعلم تستند إلى معايير كمية، واألهـداف التـم تت يـر ببطـع وئـعوبة فـم إطـار الو 
المت ير، الذي يركن على العمليات التم تتم فوق البنية التحتية المتوفرة من  بل، فم إطـار مـن 
ــة  ــة وأن ال اي ــات المتعلمــين، أو احتياجــاتهم الحخيخ داري متســلط ال يراعــم رغب نظــام تعليمــم وا 

من الحخـائق والم ـاهيم بمجموعة من ال ل يات النظرية التم تتكون . النهائية منه تلخين الطلبة
التـم يسـتظهرها الطلبـة عـن طريـق محاضـرات المدرسـين  ةميـلمبادا والخوانين وال بـرات التعلوا

وال طاب المدرسم المدون فم الكتب المدرسية المخررة عليهم، وعادة ما يركن التعلـيم التخليـدي 
 .على البعد المحلم والوطنم والخومم

علـى دور الطالـب فـم العمليـة فم حين أن الجودة فم مسسسات التعلم عـن بعـد تركـن  
ميــة بــدالل مــن التركيــن علــى المــدرس، واالهتمــام بــال برات التعلميــة التــم تتئــل باحتياجــات التعل

المتعلمين ورغبـاتهم، وتسـعى لتحخيـق المعـايير محكيـة المرجـع التـم ترمـم إلـى تحخيـق معـايير 
فم إطار تئميم التعليمم المرن الذي يتئف بالدينامية والحركة والت ييـر فـم نوعية أو كي ية، 

لمـا هـو فـم التعلـيم التخليـدي، حيـم  الجديدة بين التعلم والو ـت   فـال إطار من تنظيم الع  ات 
يعتبر التعلم عام ل بابتـال فـم حـين أن الو ـت الـذي يـتم فيـه الـتعلم عـام ل مت يـرال لكـم يت ـق مـع 

بخئــد التركيــن علــى  ئــائ  الم رجــات مــن . تعلم و ئــائ  الوســائط المتعــددةظــروف المــ
الطلبــة، مــن  ــ ل نظــام تعليمــم يراعــم احتياجــات المتعلمــين و ئائئــهم ومــا يتطلبــون مــن 
 دمات فم إطار إنسانم يراعم رغبات الطلبة فـم بيئـة اجتماعيـة تتئـف بالديمخراطيـة وتنويـع 

ون  رديــة بيــنهم، عــن طريــق االعتمــاد علــى مدرســين يملكــأســاليب التعلــيم لمواجهــة ال ــروق ال
 عالية لكـم يتمكنـوا مـن اسـت دام تعلميـة متعـددة تتكيـف مـع ميةالخدرات ويتمتعون بمهارات تعل

مية واست دام أنظمـة االلكترونيـات الر ميـة التـم يسـرت أمـام التعليميـة المتعـددة التعل. الظروف
علـى المهـن االلكترونيـة الـذي "افـم بسـبب االعتمـاد التم أسـهمت فـم إسـخاط تـأبير البعـد الج ر 

 (.7،  7113)عيسى  "ينضوي تحته التعلم االلكترونم أو التعلم عن بعد
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 :مسوغات ضمان الجودة والنوعية فم التعلم عن بعد
ــدا الجهــات المســسولة عــن   ــرال ل ــة اهتمامــال كبي يحتــل موضــوع ضــمان الجــودة والنوعي

وتنطلق مسـوغات ضـمان الجـودة فـم مسسسـات التعلـيم العـالم مسسسات التعليم العالم اعتماد 
 :عن بعد من  ضايا جوهرية أهمها

رغبــــة الجهــــات المســــسولة فــــم تحســــين أداء مسسســــات الــــتعلم عــــن بعــــد،  . أ
نتاجها من الم رجات  .واهتمامهم بمرا بة أدائها و دماتها وا 

ــات اال . ب ــة وئــيانة المجتمــع مــن عملي ــة الطلب ســت  ل، مــن  ــ ل طــرت حماي
 .البرامج التعليمية المتدنية التم تضر بالوطن والمواطنه

بعـد أن حئــلت مسسسـات الــتعلم عـن بعــد، االعتـراف الــدولم للشـهادات التــم تئــدرها 
للطلبة الذين يحخخون شروط الت ر  فيها ، فإن المجالس الحكومية، والمنظمـات ال ائـة التـم 

امعـات العربيـة وغيـرهم، أ ـذت تهـتم بإ ضـاع هـذه الجامعـات إلـى تعنى بالتعليم العـالم فـم الج
ميـة عـن بعـد، وذلـن مـن ضـمان الجـودة فـم برامجهـا التعلعمليات مستمرة من المرا بة للتوكيـد 

وفم هذا السـياق فـإن . لحماية الطلبة من المستوا المتدنم الذي  د يئيب برامجها األكاديمية
التخويمية التم من شـأنها وضـع آليـات فعالـة لضـمان  هنان ئعوبات تنهض أمام هذه األعمال

 :الجودة فم هذه المسسسات ومن هذه الئعوبات ما يلم
إن المعـــايير الموجـــودة حاليـــال لضـــمان الجـــودة فـــم بـــرامج التعلـــيم : ئـــعوبة المعـــايير .0

العالم، هم م ئمة للجامعات التخليدية، إما الجامعات الم توحـة والتـم تعلـم عـن بعـد، 
ا تخــوم علــى هــن معــايير م ئمــة لخيــاس فاعليــة البــرامج التعليميــة فيهــا، ألنفلــيس هنــا

 منوعيـة المـتعلم ومئـادر الـتعلم، ووسـائطة المتعـددة، ونظـرال لعـد: مت يرات جديدة هـم
المعـايير الم ئمـة للوضـع الجديـد فـم الجامعـات، أ ـذت بعـض الجهـات المهمـة  توافر

الــتعلم عــن بعــد تضــع بعــض اإلرشــادات  بــأمر االعتمــاد والــتعلم النــوعم فــم جامعــات
واألسس العريضة للم اضلة، ولكن تعدد الجهات المسسولة عن هذه الموضوع ناد مـن 
حاالت الجدل حولهـا وجعلهـا مـن األمـور الئـ ية غيـر الموضـوعية فـم تطبيخهـا علـى 
مسسسات التعلم عن بعد مسـألة فـم غايـة الئـعوبة بسـبب التبـاين بـين هـذه المعـايير 

 .م ئمةغير ال
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إن مسسســات الــتعلم عــن بعــد، تتجــاون الحــدود الج رافيــة، : ئــعوبة الحــدود الج رافيــة .7
و د تكون فم بيئات أ را  ار  الوطن، ولهذا  د يئـعب تطبيـق اإلجـراءات الخانونيـة 
على مسسسات التعلم عن بعد، ألنها ال ت ضع إلى الخوانين المحلية، فإن  ال ت هـذه 

أو معايير الجودة المعتمـدة هنـا، فإنـه يئـعب . مدة فم األردنالجامعات المعايير المعت
 .علينا محاكمتها، لذلن يعرضنا إلى  سائر وأضرار  د تلحق بالط ب الملتحخين فيها

 أشـــكالهإن التوســـع فـــم بـــرامج الـــتعلم عـــن بعـــد، وتعـــدد : ئـــعوبة المرا بـــة والســـيطرة .3
، كمـا أن مرا بتهـا يئـبح وأنماطه ووسائطه، فإنه يئعب ضبطها بالتشريعات المحليـة

مســـألة ئـــعبة، وأمـــام هـــذه الئـــعوبات فـــإن الحكومـــات تلجـــأ إلـــى نوعيـــة المـــواطنين 
 .على نخد برامجها بئورة ذاتيةوالملتحخين فم هذه البرامج ليكونوا  ادرين 

مـا نالـت مسـألة االعتـراف، تمبـل  ضـية جدليـة : ئعوبة االعتـراف بـالبرامج واعتمادهـا .7
لمريبـــة وعـــدم اليخـــين، بـــين مسسســـات التعلـــيم العـــالم فـــم فيهـــا شـــمء مـــن الشـــن وا

تمـاد ج رافيتها الم تل ـة، األمـر الـذي ي لـق ئـعوبة فـم تبـادل حـاالت االعتـراف واالع
ميــة عــن بعــد، و ــد يــسدي ذلــن فــم نهايــة األمــر إلــى  لــق فيمــا بــين هــذه البــرامج التعل

 .مشك ت تحول دون تخديم البرامج فم هذه الجامعات

يواجه التعلم عن بعد بشـكل  ـا  بعـض المشـك ت، : الجودة والنوعية ئعوبة  ياس .5
ألن التعلــيم فيــه يخــع علــى مســسولية الطالــب، وطرائــق التــدريس، والوســائط المتعــددة، 

ــ ــالرغم مــن ذل ــم وب ــان  ئــائ  يمكــن اعتبارهــا ف ــالم ن فهن ــيم الع ســياق جــودة التعل
 :ومنها

بالطلبـــة وتحئـــيلهم ومعـــدالتهم،  : يـــاس الجـــودة بداللـــة المـــد  ت التـــم تتمبـــل 5: 0
 .وامتحانات الخبول للجامعة

ة العمليــات التــم تركــن علــى عمليــات الــتعلم والتعلــيم وال طــة  يــاس الجــودة بداللــ 5: 7
 .التعلم وأعضاء هيئة التدريس وتعينهم وتر يتهم وتطويرهم مهنيال الدراسية ومئادر 

ـــة الم رجـــات 5: 3 ـــاس الجـــودة بدالل ـــن عـــن ط:  ي ـــتم ذل ـــق  ئـــائ  الم رجـــات وي ري
كسابهموتأهيلهم   .اسية التم تمكنهم من ا تيار االمتحانات المهنيةسالمهارات األ وا 
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ويـتم  يـاس الجـودة عـن طريـق مخـيم  ـارجم، :  ياس الجودة فم ضوء آراء ال براء 5: 7
أو اللجان المت ئئة التـم تـت ح  الجوانـب األساسـية التـم تتطلبهـا معـايير الجـودة فـم 

 .التعلم عن بعدمسسسات 
 ياس الجودة بداللة تحخيق متطلبات وشروط الممارسة الحسـنة والمعـايير المعتمـدة  5: 5

للجــودة بمــدا التناســق بــين الوا ــع ومــا فيــه مــن سياســات وبنيــة تحخيخيــة وبيئــة تعليميــة 
متوفرة فم مسسسات التعلم عن بعد، وبين بنود ومعـايير الممارسـة الجيـدة للـتعلم عـن بعـد 

، 7113)ايير الجـــودة كمـــا تحـــددها هيئـــات االعتمـــاد المحليـــة والدوليـــة، الحنيطـــم أو معـــ
 9.) 

ــن لمسسســات الــتعلم عــن بعــد، أن تحخــق الجــودة والنوعيــة فــم برامجهــا إذا  امــت هــذه  ويمك
ــت ل  مــن األ طــاء التــم تخــع فــ ــة لل م الممارســات، وتحســين جــودة المسسســات بئــورة ذاتي

لين فيها، وبعض آليات المرا بة وعمليات التخـويم المسـتمر وهـذا ال دمة، المخدمة للطلبة والعام
 :يتطلب من المسسسة أن تخوم بما يلم

تحديــد المســسول عــن نظــام الجــودة، وكي يــة المرا بــة، وتحديــد : رســم سياســات الجــودة -أ 
 .المتطلبات واإلجراءات، وكي ية تن يذ هذه اإلجراءات لتحخيق األهداف

 .مية التم تنيد من تحئيل الطلبةاءات التم تحسن ال دمات التعلالخيام ببعض اإلجر   -ب 

 .توضيح تعليمات العمل وتوبيخها لتكون واضحة  -  

 .مراجعة تضمن تن يذ االجراءات بشكل جيد -د 

 .الت ذية الراجعة المرشدة على المسسسة بهدف التطوير: اإلجراءات التئويبية  -ه 

 :عن بعداجلودة ومعايري االعتمادية يف مؤسسات التعلم 

 :يف ضوء التجربية الربيطانية، واألمريكية، واإلردنية

يوجــد لــدا العديــد مــن الــدول، تجــارب ناجحــة فــم تطبيــق معــايير االعتماديــة علــى  
مسسسات التعليم العالم عن بعد ومن أهم هذه التجارب التجربة البريطانيـة والتجربـة األمريكيـة 

 فســوف تخــوم بتحديــدماديــة، أمــا هــذه الدراســة فضــ ل عــن التجربــة األردنيــة فــم موضــوع االعت
المعيارية لمسسسات التعليم العـالم عـن بعـد، فـم جـنء التجـارب الـب م، بهـدف تكامـل ال بـرات 

 .فم هذه الدراسة
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 :االعتمادية وأهميتها

فاألعتمادية هم شـهادة بـأن مسسسـة التعلـيم العـالم  ـد حخخـت المعـايير التـم وضـعت  
والجهـات التـم تمـنح االعتماديـة ( 07  7113)هة االعتماد الحنيطم لهذه ال اية من  بل ج

هــم متنوعــة لبعضــها حكــومم، والــبعض ان ــر هيئــات غيــر حكوميــة، ولكنهــا معتمــدة لهــذا 
وتخــوم هــذه الجهــات بمــنح الجامعــات االعتماديــة بعــد فحــ  . ال ــرض علــى المســتوا الــدولم

دواتها وطرائخها وتسهي تها وال وبنيتها ططها  طلبة فيها فم ضوء معايير موضـوعية محـددة وا 
وتبـرن أهميـة االعتماديـة عـن طريـق الشـهادة التـم . يمكـن اإلطـ ع عليهـا الحخـال . لهذا ال رض

مسسســات الــتعلم عــن بعــد، مــن الجهــات أو الهيئــات الم ولــة دوليــال أو وطنيــال أو إ ليميــال  تنالهــا
بمـا نالهـا تحئـل علـى االعتـراف الـدولم ل رض االعتماديـة وباالعتماديـة فـإن الجامعـات التـم ت

ميــة، وتمــنح الطلبــة شــهادة تخــدير واعتــنان بالمسسســة التــم تمنحــه مــن شــهادات، وبــرامج تعل
متميــن عنـد تشــ يلهم فــم الميــدان أو  يدرسـون بهــا، وتعطــيهم ســمعة حسـنة ومســتوا أكــاديمم

 .انتخالهم إلى جامعات أ را لمتابعة تعليمهم العالم
 :التعلم عن بعد اجلودة يف مؤسسات

يمكن تحديد معايير الجودة فم مسسسات التعلم عن بعد فم ضوء التجربة البريطانية  
 :والتجربة األمريكية والتجربة األردنية بما يلم

فلس ة تربوية تحدد فيها الخيم  يكون لمسسسات التعلم عن بعد،: ال لس ة واألهداف .0
التربوية التم تتطلع لتحخيخها ورسالتها وهويتها البخافية والمعرفية والوطنية 

البخافية  والهويةوما ترمم إليه من أهداف تتعلق باإلنسان والمجتمع . واإلنسانية
بعد ت رجه منها، ليكون  ال ريجوالعلم والمعرفة والدور االجتماعم الذي ينتظره 

 .عمل ويشارن ان رين فم بناء الحضارة اإلنسانيةسانال يإن
ولتحخيق الجودة فيها يجب توفر ال ئائ  : الدراسية تخييم الجودة فم بنية ال طط .7

 :االساسية والتم تتمبل فم

تئميم ال طة الدراسية، وتنظيم محتوا المخررات فيها بما يك ل بيان األهداف، : 7: 0
التدريس واألنشطة وطرائق التخويم، ومئادر التعلم، والمراجع وال برات التعلمية، وطرائق 

 .المرتبطة بال طة
 - 71من  04ع مات لكل بند ، وع مة النجات  7تعطى  -
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بنية يكون لمسسسة التعليم العالم التم تطرت التعلم عن بعد : البيئة التنظيمية: 7:7
دارية ت الضروري أن يشمل على هذه  ناسب نمط التعلم عن بعد ومنتنظيمية أكاديمية وا 

 :العنائر أدنى
 .أو ما يمابله يكون مسسالل عن رسم سياساتها وتأمين مواردها المالية األمناءمجلس  -
داريال بكل ك اية ود ة وسرعة -  .هيك ل تنظيميال يستطيع أن يديرها أكاديميال وا 

 .إ سامال أكاديمية معتمدة تعطم الدرجات العلمية التم تمنحها الجامعة -

 .رئيسال تن يذيال يكون مسسوالل عن إدارة الجامعة وشسونها الم تل ة -

 وحدات وظي ية وفنية لتن يذ برامجها وتحخيق أهدافها -

أي تئميم النظام التعليمم المنوي استعماله بئورة : تئميم النظام التعليمم: 7: 3
 :ويشمل على: مناسبة، وان يوضح للجمهور والطلبة بكل وضوت وبشكل مكتوب

توضيح النظام التعليمم الذي سيتبع فم مسسسة التعلم عن بعد، ساعات معتمدة،  -
فئلم، سنوي، وأيام الدراسة، أسبوعيال وساعات التسجيل فم كل فئل وااللتحاق 

 .بالجامعة، والتسجيل للمخررات واالمتحانات ومنح الشهادات
 .وعية التعليممسسسة فم ضمان الجودة، ونسياسة ال -

 .وتونيع المسسوليات لتحخيق األهداف هيكلية النظام -

 (.المكتبات، الم تبرات)وسائط التعلم ومناسبتها للنظام  -

ال دمات التم يوفرها النظام من اتئاالت الكترونية وعادية ومعلوماتية وحواسيب  -
 .بسبب وحماية وأمن معلومات

 .واالعتمادات التم منحت للمسسسة الر   -

وهو تخويم  ارجم يخوم به فريق : Institutional Auditالمراجعة االكاديمية  7:7
 تعدأكاديمم مت ئ  من  ار  الجامعة لعدة أيام للتأكد من جودة التعليم فم الجامعة، 

واألكاديمية وهم الطلبة واالساتذة والمسسولين مراجعة جميع الجهات ذات الع  ة بالجودة 
البخة ( 0: تخريرال من  يارات ب م همبم تكتب هذه اللجنة ... عن الجودة فم الجامعة 

 .عدم بخة( 3بخة محددة، ( 7. عالية
عية فم تئميم البرامج التعليمية وتتحخق من تحخيق المعايير األكاديمية والنو : 7: 5

 :  ل
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التأكد من سوية البرامج األكاديمية التم تطرحها مسسسات التعلم عن بعد وأن  -
الشهادات الموانية التم تمنحها الجامعات الشهادات التم تمنح للطلبة تعادل 

 .التخليدية
 .تحخيق التوانن بين األهداف والمحتوا وطرق التخويم فم المخررات الدراسية -

أن تجدد الجامعة المتطلبات السابخة للبرنامج وكل مادة تعليمية وتوضحيها بشكل  -
 .ش اف للطلبة

 :معات التعلم عن بعد بما يلمضرورة التنام جا: البيئة التعلمية التعليمية: 7:  6
توفير العدد الكافم والمسهل من أعضاء هيئة التدريس والكوادر المساعدة لكل  -

 .ت ئ 
أعضاء هيئة تدريس لكل ت ئ  من حملة شهادة الدكتوراه ألعداد المناهج  3 -

 .الدراسية، والموارد الدراسية، والتدريس

 .طالب وطالبة 51أعضاء هيئة تدريس إلرشاد الطلبة بمعدل الكل  -

مت ئ  فم  أستاذ برتبةات الدراسات العليا يخوم بتدريسها حملة دكتوراه  مسا -
 .الموضوع الذي يدرسه

ضمان سوية المادة العلمية من حيم المحتوا والنوعية والد ة وسهولة إيئالها  -
 .للطلبة وتحديبها

للبم مجهن بالوسائط المست دمة فم التدريس إضافة إلى مركن  توفير ستوديوهات -
 .الحاسوب واالتئاالت

الطلبة مع المدرسين من جهة وبعضهم من جهة أ را من   ل الوسائط ت اعل  -
البريد االلكترونم، والدردشة، والحوار والبريد الناطق وغيرها مما )التعليمية المتعددة 
 (.يتوافر فم الجامعة

 .بة أساليب البحم العلمم وكتابة التخارير المنهجية وتوبيق المراجعتعليم الطل -

توفير المراجع العامة والمئادر األساسية والمعاجم والموسوعات المحوسبة والمكتبة  -
 .CDsالعادية والمكتبة اإللكترونية واأل را  المدمجة 

االشتران فم  واعد البيانات االلكترونية وتشجيع الطلبة على البحم عن المعلومات  -
 .Online Accessعن طريق االتئال المباشر 
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وعلى مسسسات التعلم عن بعد أن توضح ما يلم فيما يتعلق : تخييم الطلبة وآلياته: 7: 4
 :بتخييم الطلبة

والمنهجية المعتمدة لضمان  أماكنهاو  ات التم تتبعها فم تخييم الطلبةانليات واإلجراء -
 .سريتها ومئدا يتها

 والسريةتخييم الطلبة عن طريق اال تبارات المحوسبة المتئ ة بالئدق والببات  -
 .العالمية لتحخيق العدل االجتماعم وتكافس ال ر  بين الطلبة

واست دام اإلجراءات  توضيح سياسات االمتحانات ومناسبتها للمادة التعليمية، -
 .المناسبة للتأكد من ئدق االمتحانات وحماية النتائج وأمن االمتحانات ومرا بتها

 :البنية ال نية والتكنولوجيا: 7: 6
ضرورة توفير األجهنة والمعدات ووسائل االتئال والشبكات المحلية والخومية  -

 .والعالمية
الجودة، وحديبة  عاليةات ذوات ك اءة عالية وبموائ  Serversتوفير مشك ت  -

و ابلة للتوسع، لتأمين ال دمات ال نمة للتعلم عن بعد او التعلم اإللكترونم مع 
 .ضمان استمرارية ال دمة على مدار الساعة

توفير بيئة تحتية مناسبة لشبكة االتئاالت المحلية وربطها مع جميع المرافق  -
 .م االلكترونملل دمات فم الجامعة لتدعيم التعلم عن بعد والتعل

المعلومات ال ارجية و ائة شبكة انترنت ذو مجال عاٍل ربط األجهنة مع شبكات  -
 .لكل طالب 32Kbpsعلى أن يتم إضافة   2Mbpsللتراسل بسرعة ال تخل عن 

توفير أجهنة حواسيب ش ئية حديبة ومتطورة وذات ك اءة عالية مرتبطة ضمن  -
 .الشكبة فم الم تبرات ومراكن  دمة التعلم

مجهنة بأجهنة الحاسوب الش ئم بما يك م للطلبة، وطابعة  م تبرات حاسوب -
 .Scannerوجهان ماسح ضوئم 

 video Conferencingغرف ذكية تحتوي على وسائل تدريس المرئية عن بعد  -
 .لكل مركن اتئال تعليمم

مركن  دمات لدعم انتا  الوسائل السمعية عن طريق الحاسوب ليساعد الطلبة على  -
 .ادما  التكنولوجيا فم بنى الت كير مع المناهج الدراسية
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 .البرمجيات المناسبة وال عالة لنظم التش يل ال نمة للنشاطات التعليمية -

م تبرات عملية اعتيادية لعمل التجارب العملية أو محاكيات الكترونية  -
Simulations لعمل تجارب عملية ممابلة. 

توفر بوابة  Integrated Environment موا ع الكترونية وبوابات متكاملة -
االتئال ال نمة  و نوات وموا ع الكترونية ومجتمع افتراضم، onlineالكترونية 

 .للمسسسة ووظائ ها ونظم إدارة التعلم االلكترونم

دارتها -  .يهدف تخييم األداء النوعم وبرامج التعلم عن بعد. آليات ضبط الجودة وا 

 : التوصيات

راءات ال نمـة ل عتـراف بهـذا الـنمط مـن التعلـيم الـذي ي ـر  طلبــة ضـرورة ات ـاذ اإلجـ -
 .متمينين كما هو الحال فم الجامعات التخليدية

ضــرورة التوســع فــم الــتعلم عــن بعــد فــم مسسســات التعلــيم العــالم، ألنــه يمبــل انفــاق  -
المستخبلية ل تح مجاالت التعلم العالم أمام المحـرومين مـن التعلـيم العـالم فـم الـوطن 

 .العربم دعمال للديمخراطية االجتماعية وحخوق اإلنسان

 .وضع معايير اعتماد اكاديمم ل عتراف بجامعات التعلم عن بعد -

ضرورة متابعة اإلشراف علـى مسسسـات الـتعلم عـن بعـد لضـمان الجـودة والنوعيـة فـم  -
 .الم رجات
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